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��ాక�ళం, ��శంబర� 7: స�ా����ా�� ���ీ! "# $%ల'() *+ �,టౖ. ట�సు!  వ1వ*ా2 పక�డ4 చల67  �ాజ9 �ావ:ను అ�<సు!  
=ే�నిట@7  Aల67  BC Dసు సూప��ంటFం�ెంH ఆ).ఎL.అ�M �<��N  OPెBార�. శ�$ారం BC Dసు సూప��ంటFం�ెంH 
�ా�ా1లయంలR ఏ�ాTట@ =�ేని U��య6 ప���ధుల సమ6$XశంలR అ�M �<��N  మ6టY7 డ4త[ \టYర� �,ౖ�]ళ^ 
ఖ�`దులR 70 cాతం ధర =Pె7�de  �f�Pన gOhe �i ట�సు!  భ��ంk \టYర� �,ౖ�]ళ^ ఇmిTంచడం జర�గoతpంద� 
\*ాలక� BాలT�hN ర� =ెBాTర�. Bాతపటiం మండలం Oెంబqర� fా� మ6��] =ెంr�న �ాజ9 �ర�ప� �ావ:(36) 
గత 12 సంవతy�ాల�fా z{|ద�ాబYదులR ఉండూ చ��~ �ాద) fా వ1వహ��ంk ఆ���క ఇబ�ందుల �ారణంfా 
సంవతyరం �]�తం స�fా� మం �ావడం జ��f�ంద�hiర�. z{|ద�ాబYదులR ��య� ఎ�d!H $ా1Bారం =యే6ల�X 
ఉrే�శ1ంO� తప:Tడ4 మ6ర�ంలR డబo�ల� సంBాr�ం=hల�X ప�hiగంO� ట�క�P పట!ణం బYల6A నగ) లR స�ా����ా�� 
���ీ! "#  $%ల'() ట�సు!  mdర�O� �ా�ా1లయం O�ె�=hర�hiర�. $ాహన ఖ�ద̀ులR 70 cాతం =Pె7�de  �f�Pన 
gOhe �i ట�సు!  సమక���~ \టYర� $ాహ�hల ��నుf�ళ^క� అవ�ాశం కPT*ాe మ� ప�జలను 
న�Mం=hర�hiర�. \టYర� �,ౖ�]ళ^�, ఆట�ల�, �ార�7 , టY� క!ర�7 , వ�� నూ��T�� యంOh� ల�, gదలగo $ాహ�hలను 
ఇ*ాe మ� న�Mంk సంతబ� మ6M�, *ారవ��ట, జల�మqర�, Bాతపటiం, నరసనimdట, ���య6ప:టF! , 

��ాక�ళం ప��సర B�ా ంOhలR7  ర�.2,19,74,600 లను ప�జల నుం�� �సుక��hiర� =ెBాTర�. అందులR rhrhప: 
2 వందల మంr��] తక��వ ��ట@�] $ాహ�hల� ఇmిTంచడం జ��f�ంద� md����hiర�. r��m,ౖ ఏజ<ంట7ను 
�య�ంచు��� ప�=hరం =సేుక��hiర� OెPBార�. r��� న�Mన 117 మంr� తమక� తక��వ ధరక� 
$ాహ�hల� వ*ాe య�X ఆశO� �ాజ9 �ర�ప��ావ:క� ర�.83.78 ల�ల� ఇ=h~ర� =ెBాTర�. �ాలం గడ4సుe నi 
��r��  $ా���] ఇ$ా�లPyన $ాహ�hలను ఇవ�క�ం�h �ాలయ6పన =యేడం, �ాజ9 �ర�ప� �ావ: అందుబYట@లR 
ఉండకBC వడంO� అత� =�ేలR \సBC�నట@7  గ�z�ంkన సంతబ� మ6M��] =ెంr�న బY��తpడ4 �ిమ6M కృ¡ా¢  
�ావ: 2019 నవంబర� 1వ Oేr�న BC Dసు �d!షL లR mి�ా1ధు =ే*ార� =ెBాTర�. BC Dసు �d!షL లR m�ిా1ధు 
�¤రక� ద�ా1ప:e  =యేfా 2019 ��శంబర� 6వ Oేr� *ాయంత�ం 6 గంటల సమయంలR మorh� �� స�ా����ా�� 
���ీ! "# $%ల'() *+ �,టౖ. ట�సు!  �ా�ా1లయంలR అ�<సు!  =ేయడం జ��f�ంద�hiర�. అ�<సు!  సమయంలR ర�.25.40 
ల�ల నగదు, �<ండ4 తpల6ల బంfార� f�ల�సు, ర�.12 ల�ల ¦ల�వగల మ6ర�� ఎ§y ఎ� -6 �ార�, ల� 
ర�Bాయల� ¦ల�వగల ఫ�ìచర� *ా���నం =సేు��వడం జ��f�ంద�hiర�. తదుప�� ¦=hరణ ��న*ాf�సుe �hiమ� 
md���ంటª ప«��e ఆ�h�ాల� కPf� ఉనi బY��తpలక� ��ర�!  rh��ా నగదును అంr�*ాe మ� =ెBాTర�. ఇం�ా 
బY��తpల� ఎవ�<¬�h ఉంట తమ mి�ా1ధులను అందజ�యవచ~� ���ార�. ��సు =ధేన =ేయడంలR 
సమయసూ(��efా వ1వహ��ంkన సంతబ� మ6M� BC Dసు �బి�ంr��] నగదు అ$ార�N లను అంr�ం=hర�.  
ప�జల� అప�మత
ం�ా ఉం��� : సమ6జంలR జర�గoతpనi ¦¦ధ ర�ాల \*ాలపట7  ప�జల� అప�మతeంfా 
ఉం�hల� ఎ�ీT mలి�ప:�=h~ర�. ఆ���క �X�ాల పట7  మ��ంత జ9గ�తe fా ఉం�hల�hiర�. కష!ప�� B+ దుప: 
=ేసుక�నi *+ మoMను \సప: మ6టలక� న�M m,ట@! బడ4ల� m,ట!డం, తక��వ ధరక� ఎక��వ ధర కPf�న 
వసుe వ:లను అంr�ంచడం వంటF అంcాలను ప�జల� గ�z�ం=hల�hiర�. ప«��e అప�మతeంfా ఉంటª అట@వంటF 
సంస2ల పట7  అవసర��®Oే BC Dసు సహ�ారం మoందుfా�X �సు��$ాల� అ�hiర�.  
 ఈ U��య6 ప���ధుల సమ6$XశంలR BC Dసు ఇL �,Tక!) °లయ1, తr�తర�ల� Bాల±� �hiర�.  
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